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عصر روز سه شــنبه گذشــته یعنی 28 تیرماه سال 96 خبر 
رســمی دور تازه ای از تحریم های آمریکا، این بار علیه 18 شرکت 
و فرد ایرانی مرتبط با توانمندی های موشــکی کشورمان با عنوان 
»مقابله با تروریســم«! منتشر شد. قبل از اعالم رسمی این خبر، 
پایگاه »واشنگتن فری بیکن« به نحوی، از جزئیات این تحریم ها 
خبر دار شده و آن را رسانه ای کرده بود، لذا اعمال تحریم های تازه 
پسابرجامی علیه کشورمان برای همه تقریبا مسجل شده و فقط 
منتظر اعالم »رسمی« این خبر بودند. این تحریم ها در سنای آمریکا 
تصویب شده اما برای اجرایی شدن به تصویب مجلس نمایندگان 
آمریکا نیز نیاز دارد که با توجه به ترکیب مجلس نمایندگان آمریکا، 

احتمال تصویب آن بسیار باالست.
آقای ظریف، وزیر خارجه محترم کشورمان نیز احتماال با شنیدن 
همین خبر غیر رسمی، طی گفت و گویی که با »نشنال اینترست« 
داشت، ساعاتی قبل از اعالم رسمی خبر، آمریکایی ها را به خروج 
از برجام در صورت اعمال تحریم های تازه تهدید کرده بود. ظریف 
گفته بود: »اگر نقض عمده ای حادث شود که در برجام به آن ناکارایی 
قابل توجه اطالق می شود، آنگاه ایران گزینه های دیگر در دسترس 
دارد از جمله بیرون آمدن از توافق )هسته ای(.« ماجرا از این قرار 
بود کــه دولت ترامپ، »همزمان« با اعالم دور تازه تحریم ها، برای 
دومیــن بار پایبندی ایران به برجام را تایید کرد! به عبارت دیگر، 
همزمان با تایید پایبندی ایران به برجام، تحریم های تازه ای علیه 
کشــورمان در حوزه موشکی و تروریسم اعمال کردند! این پایان 
ماجرا نبود. چند ســاعت بعد، خبر معنی دار دیگری از راه رسید؛ 
آمریکا در گزارش ســاالنه وضعیت تروریسم در جهان، بار دیگر 
ایران را اصلی ترین دولت حامی تروریسم در جهان معرفی کرد! در 

این باره اما گفتنی هایی هست:
1- همانطور که کیهان پیش بینی کرده و بارها اعالم کرده بود، 
ترامپ برجام را پاره نکرد. ترامپ اگر چه »دیوانه« است اما، آنقدر هم 
دیوانه نیست که چنین توافقی را یک طرفه لغو و خود را از مزایای 
بی شمار آن محروم کند. ترامپ »شاید« به قول نشریه »بلومبرگ«، 
برجام را »زجر کش کند تا ایران را به خروج یک طرفه از آن وادار 
نماید« اما هرگز آن را پاره نخواهد کرد. اصوال باید پرســید، وقتی 
کشوری همواره شاهد انفعاِل ) شاید از روی ناچاری!( طرف مقابلش 
در برابر نقض پی در پی برجام بوده و مشاهده کرده که هم می توان 
تحریم کــرد و هم، حریف را با جمله»هنوز به برجام پایبند بوده« 
راضی نگه داشت! چرا باید چنین توافقی را پاره کند!؟ در این بین 
روزنامه های زنجیره ای و ســایت های حامی دولت، طوری »تایید 
پایبندی ایران به برجام از سوی ترامپ را پوشش دادند« که گویا 
این تایید، امتیازی از سوی واشنگتن به تهران است. آمریکایی ها 
پایبندی ما به برجام را تایید و تحریم های تازه ای را هم اعمال کردند، 
اما سؤال مهم اینجاست که، این تایید چه فایده ای دارد وقتی پشت 
آن تحریم های تازه ای هست؟! و اینکه در این بین، چه کسی مسئول 
رسیدگی به تعهدات آمریکاست؟ واقعا عدم پایبندی این کشور به 

برجام را چه کسی باید پیگیری کند؟!
2- صفحات نخست رسانه های مدعی اصالحات و حامی دولت در 
فردای پس از تحریم های جدید آمریکا هم، قابل تامل و تاسف بود. 
دریغ از یک تیتر کوچک درباره تحریم های تازه آمریکا و نقض برجام. 
تحریم های تازه آمریکا تقریبا در تمام این رسانه نماها، سانسور شده 
بود، گویی به نفع حریف قلم زده باشند! فضای غالب بر این رسانه ها، 
ســفر ظریف به نیویورک و دیدار ایشان با شخصیت های مطرح! 
سیاسی و رسانه ای و »لحن متفاوت ظریف« در گفت و گوهایش بود. 
نوعی تالش، برای القای اینکه، برجام نقض نشده و فقط ترامپ )نه 
نظام حاکم بر آمریکا( کمی سرکشی می کند. برخی نیز دیدارهای 
ظریف با به اصطالح »بزرگان دنیا« را نتیجه مذاکره و حاصل توافق 
برجام جا زدند! روز چهارشنبه زنجیره ای ها با سانسور تحریم های 
جدید آمریکا و القای زنده بودن برجام، باز هم آمریکا را بزک کردند.

3- ممکن است عده ای بگویند، تحریم های روز سه شنبه آمریکا 
ربطی به مسئله هســته ای ندارد و مربوط به مسئله »موشکی« و 
»تروریسم« اســت. بنابر این آمریکا برجام را نقض نکرده است، 
که در پاســخ باید گفت؛ اوال رئیس جمهور محترم نیز در واکنش 
به تحریم های ناتمام پسابرجامی آمریکا، اذعان کرده که تصویب 
نهایی این تحریم ها، نقض روح و متن برجام است و آقای ظریف نیز 
ساعاتی قبل از اعالم رسمی خبر تحریم ها، علیه آن موضع درست 
را گرفتند و تهدید به خروج از توافق کردند؟ ثانیا، طبق شرط دوم 
از شروط 9گانه رهبری برای تایید برجام، که به آن اشاره خواهیم 
کرد، با این تحریم ها، برجام قطعا نقض شده است چرا که، قرار بود 

هیچ یک از تحریم ها با بهانه های دیگر بازنگردند.
4- اصوال فلســفه وجودی تحریم های ظالمانه غرب، گرفتن 
مولفه های قدرت کشورمان است. »تحریم«، درست مثل »داعش« و 
گروههای تروریستی و تکفیری، ابزار کار دشمن برای تضعیف کشور 
و ناامن کردن آن، نظیر لیبی، سوریه، عراق یا افغانستان است. تصور 
دشمن این است که، با این ابزار، توان هسته ای ایران را گرفته، چرا 
توان موشکی و سایر مولفه های قدرت ایران را نگیرد؟! یعنی با یک 
ابزار به نام تحریم، می خواهند، تک تک مولفه های قدرت را بگیرند. 
به همین سادگی! برای رسیدن به این هدف، برجام های دیگری را در 
دستور کار دارد. شاید، تالش برای لغو مجازات اعدام قاچاقچیان مواد 
مخدر، تالش برای تضعیف سپاه و محاصره اقتصادی این نهاد، مثل 
سند 2030 که هوا شد، همان برجام های بعدی هستند که عده ای 
به شدت دنبال آن هستند؛ اهلل اعلم اما، مواضع اخیر رئیس جمهور 
و وزیر خارجه محترم کشورمان درباره این تحریم ها، اگر تعارفات 
نبوده باشد، جای بسی امیدواری است. همین که دولت محترم به این 
نقطه رسیده که در برابر دشمن بدعهدی مثل آمریکا باید از موضع 
اقتدار وارد شد و نشان داد، ما هم گزینه های روی میز خودمان را 
داریم، می توان گفت، دولت به تدبیر الزم )نه کافی( برای رویارویی 
با دشمن رسیده اســت. امیدواریم درصورت تصویب نهایی این 
تحریم ها، گفته نشود، این مواضع صرفا جهت اثرگذاری بر محاسبات 
حریف گرفته شد و سیاست دولت همچنان بر ادامه اجرای برجام 
ولو با آمدن تحریم های بعدی است! و در توجیه این سیاست هم به 
تایید های برجامی مخلوط با تحریم های غیر هسته ای استناد شود!
5- وقتی با تحریم های پسابرجامی آمریکا مواجه می شویم و 
همه به این نتیجه رســیدند که، برجام چیزی جز خسارت محض 
نبــود، می گویند، برجام تصمیم »نظام« بود تا بدین ترتیب، از زیر 
بار مسئولیت تحمیل چنین خسارتی شانه خالی کنند. تالشی که 
احتماال در آینده برای شانه خالی کردن از مسئولیت امضای قرار داد 
پر ابهام و طوالنی مدت توتال هم خواهند کرد! در حالی که اگر به 
شروط 9 گانه مجلس، مالحظات ده گانه شورای عالی امنیت ملی و 
شروط 9 گانه رهبری برای تایید برجام توجه می شد، قطعا برجام 
شاهد چنین فرجامی نبود و دولت نیز مجبور نمی شد با انداختن 
تقصیرها به گردن این و آن، از خود ســلب مسئولیت کند. فقط 
به عنوان یک نمونه، در شــرط دوم از شروط 9 گانه رهبری آمده: 
»در سراسر دوره  هشت ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و 
به هر بهانه ای )از جمله بهانه های تکراری و خودساخته  تروریسم 
و حقوق بشر( توّســط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض 
برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه  
مجلس، اقدامهای الزم را انجام دهد و فعالیت های برجام را متوقف 
کند.« بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم برجام فقط دستپخت 
دولت یازدهم است، لذا باید به برجامیان گفت، جوانمردی کنید و 
این واقعیت تلخ را که برجام حاصلی نداشته است بپذیرید و کاری 
که کرده اید را پای نظام ننویسید و حاال که به خسارت محض بودن 
برجام پی برده اید، از ادامه راه پرهیز کنید چرا که جلوی ضرر را از 

هر نقطه ای که بگیرید، سودمند خواهد بود.

فرجام بی حاصل
برجام!

بی نظیر!

جعفر بلوری

* یکی از روزنامه های زنجیره ای علیه اســتناد کیهان در موضوع رشوه 
دادن توتال اســتدالل کرده اگر محاکم آمریکا برای کیهان اعتبار دارد 
پس احکام آنها علیه ســپاه پاسداران چه می شود در جواب این مغالطه 
باید گفت اعتبار حکم صادره علیه توتال قبول این حکم از سوی شرکت 
توتال است ولی احکام صادره علیه سپاه یک طرفه بوده و هیچ دستگاهی 

آن را نپذیرفته است. 
0912---3104

* روزنامه اتفاقیه از روزنامه های زنجیره ای، منتقدین قرارداد نفتی دولت 
با توتال فرانسه را مستضعف فکری خطاب کرده است. بابت این تهمت 
گستاخانه  که به ما مردم زده شده اگر خواسته باشیم شکایت بکنیم آیا 

مرجعی برای رسیدگی وجود دارد؟
0922---6277
* در ارتباط با قرارداد نفتی دولت با شرکت توتال فرانسه آقای وزیر پاسخ 
بدهد اوالً چرا و با چه منطقی باید 80 درصد نفت اســتخراجی کشــور 
در طول 20 ســال به خارجی ها داده شود. ثانیاً فناوری امروز استخراج 
متعلق به این شــرکت خارجی 20 ســال آینده فرسوده شده و دیگر به 

چه درد ایران می خورد؟
0918---6235
* بــه هموطنانی که مجدداً به این دولت رأی دادند عرض می کنم همه 
قرائن نشان می دهد در این دولت با نفوذی که جریان های سیاسی پیدا 
کرده و ســهم خواهی هایی که شاهدش هســتیم هیچ اتفاق خاصی در 

گره گشایی از مشکالت مردم نمی افتد.
0933---1479
* آقــای ظریف هم اکنون درخصوص نقض برجام توســط آمریکایی ها 
اعتراف به حقایقی کرده که منتقدین دلسوز کشور چند سال قبل بیان 
کردند ولی رئیس دولت آنها را به سبب این آینده نگری دقیق، متهم به 
بی سوادی کرد. صحبت بر سر هزینه های کمر شکن اعتماد این دولت به 

آمریکا است. چه کسی باید این خسارت ها را بپردازد.
0917---1160
* پیگیری قضایی اتهامات مالی برادر رئیس جمهور بار دیگر اقتدار نظام 
اســالمی در عدالتخواهی را نشــان می دهد اما موضوع نجومی بگیران و 
قرارداد کرســنت هم باید به طور جدی تر در دستور کار دستگاه قضایی 

قرار گیرد زیرا از بیت المال مردم دزدی شده است.
آزادپور و 3748---0916
* هنوز کشــور از زیر بار خسارت سنگین قرارداد کرسنت خارج نشده 
قرارداد نفتی با شــرکت توتال خبرساز شده است. مسئوالن کشور چرا 

اصرار بر محرمانه ماندن این قراردادها دارند؟
0912---7345

* مطالبی را که کیهان چند سال قبل دلسوزانه در مورد برجام و بدعهدی 
آمریکایی هــا مطرح کرد، همه درســت از آب درآمد و امروز حتی آقای 
ظریف به بدعهدی آمریکا و نقض برجام از سوی دشمن اعتراف می کند.
0914---8902
* در دولت یکی برجام را پر دســتاورد می داند و دیگری از نقض روح و 
متن برجام توسط طرف مقابل خبر می دهد. ناهماهنگی حاکم بر دولت 

دست کمی از خسارت های برجام ندارد!
یاسر- م
* قرارداد توتــال از نظر آقای نوبخت بعد از برجام یک قرارداد بی نظیر 
اســت. در حالی که برجام که این همه بزک شد، حاصلش این شد چه 
رســد به قراردادی محرمانه با شرکتی که درگذشته همکاریش با رشوه 

همراه بوده است!
081---5997
* ســخنان و استدالل دولتی های امروز که طرفداری از قرارداد نفتی با 
شرکت توتال فرانسه می کنند شبیه استدالل و سخنان مخالفین با ملی 
شدن صنعت نفت در دهه های بیست   و سی  است. آن زمان هم عده ای 
می گفتند در صنعت نفت از ایران و ایرانی کاری ساخته نیست و دست 

خارجی ها را باید در کشور بازگذاشت.
3569---0902 و2770---0912

* مســئوالنی که ماهیانه 20 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و 
در کنار آن از انواع تســهیالت برخوردارند چگونه می توانند مشکالت ما 
حقوق بگیران با حقوق ماهیانه دو میلیون تومان بدون هیچ تسهیالت را 
درک بکنند. بی جهت نبود که حضرت امام خمینی)ره( می فرمودند که 

به قشر مرفه  بی درد جامعه نباید مسئولیت داد.
0914---3119
* آقای روحانی لطفا از حاشیه به متن بیایید تا ببینید در این فصل گرم 
تابستان بازار اجاره مسکن چه بازار گرمی برای سودجویان شده است و 
مســتاجران از این گرما بی تاب و توان شده اند. آیا رئیس جمهور محترم 
می داند در سایه سیاست های اشرافی، اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه 

توان پرداخت اجاره های سنگین خانه را ندارند.
کمالی
* قرار است سود بانکی کاهش یابد و اجاره مسکن با انتشار این خبر رشد 
نجومی پیدا کرده اســت! دولت برای اجاره های گران خانه و مستاجران 

کارگر و کارمند با درآمد ناچیز چه تدبیری دارد؟
021---0104

* مواضع منفعالنه برخی از مسئوالن باعث طمع دشمن در منطقه برای 
طراحی توطئه ای علیه کشورمان شد که این طیف باز هم راه برون رفت 
از آن را تعامل می دانند! در حالی که براندازی نظام خواســت دشمنان 
است. خوشبختانه پیامی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تحرکات 
دشمن در منطقه ارسال کرد از توان دولت و دستگاه دیپلماسی لبخندش 

خارج بود!
عیوض خانی
* زنجیره ای ها نمی دانند که مردم تیترهای ضدتوان موشکی دیروزشان را 
خوانده اند و یادشان هست که در مناظره ها آقای روحانی انتقاد تندی به آن 
داشتند و سوال خواهند کرد که چرا حاال آن را دستاورد برجام می دانند؟!
علیخانی
* به جای این که موضوع ناگوار قتل آتنا ریشه یابی شود تا دیگر شاهد 
این جور مسائل نباشیم، برخی سند 20۳0 را راه حل می دانند!  تا زمانی 
که با آگاهی به مســائل نگاه نکنیم و همانند طوطی تحلیل دشمنان را 

بازگو کنیم نباید امیدی به پیشگیری از این حوادث داشت.
مهاجری
* قطر با حماقت عربستان و متحدانش در یمن و دیگر کشورهای منطقه 
مخالفت کرد حاال بعنوان حامی تروریست شناخته می شود و تحریم های 
پی درپــی بر ضد آن اعمال می کنند و هــر روز چندین بار آن را تهدید 
نظامی می کنند. امیدوارم مواضع خصمانه دوستان سابق قطر علیه این 
کشــور موجب شده باشد فهم درستی از دشمنان برای برخی مسئوالن 

خودمان شکل گرفته باشد.
0921---4982

* در بعضی از ایســتگاه های اتوبوس های تندرو مانند ایســتگاه میدان 
امام حســین)ع( چندین معتاد به صورت آشکار و در حضور جمع اقدام 
به مصرف مواد مخدر)شیشــه( کرده و چهره زشتی برای شهر به وجود 

می آورند. چرا نیروی انتظامی برخورد نمی کند؟
0903---6116
* در شهرســتان شیراز بین عرض خیابان و کوچه ها با فروش تراکم در 
ساخت آپارتمان تناســب وجود ندارد. این شیوه پیکره شهر را بی قواره 

کرده و در آینده مشکل ساز خواهد بود.
0916---8113
* وزیر محترم بهداشت! شما در بخش بهداشت دهان و دندان که یکی 
از مهم ترین بخش های بهداشت و درمان در جامعه است نتوانستید موفق 
عمل کنید. هزینه های سرسام آور دندانپزشکی و قدرت کم مردم، باعث 
آسیب به خصوص برای کم درآمدهای جامعه می شود. اگر دولت واقعا برای 
حقوق شهروندی انگیزه دارد به موضوع بیمه دندان باید ورود پیدا کند.
021---3034

* خســارتی که سپرده گذاران در موسســات مالی و اعتباری متحمل 
شده اند در خأل نظارت بانک مرکزی و دولت یازدهم رخ داده است. حال 
چرا مردم باید با دریافت کمتر از نیمی از سپرده خود تاوان این مدیریت 

ناکارآمد را بپردازند!
021---8739
* تکلیف کسانی که نتوانستند شماره شبا برای واریز سود سهام عدالت 
باز کنند چیســت؟ از مسئولین امر درخواست می شود اطالع رسانی 

کنند.
0911---6820

سردبیر پناهنده به آمریکا
و خط و نشان برای اطرافیان روحانی!

یک روزنامه اجاره ای و زنجیره ای، برخی اعضای دفتر و مشــاوران نزدیک 
روحانی را غنیمت طلبان )مجاهدین شنبه( خواند.

روزنامه آفتاب یزد که ســردبیر آن فراری و در آمریکا پناهنده شــده، ادعا 
کرد برخی مقامات دولتی که در طول چهار سال گذشته در حمایت از روحانی 
کم کار بودند، این روزها فعال شده اند. این روزنامه با اسم بردن از کسانی مانند 
حســام الدین آشنا و پرویز اسماعیلی می نویســد: این وسط حسن روحانی در 
معرض آزمونی مهم قرار دارد. باید دید آیا رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم 
تســلیم این صحنه آرایی های دقیقه نودی برخی دولتمردان خود می شــود یا 
آنکه منطبق بر گفته محمدعلی نجفی، مشاورش عمل می کند و دست به یک 
پاســتورتکانی اساسی می زند، پاشنه خوابیده ها را می زداید و 50 درصد کابینه 

خود را تغییر می دهد.
این روزنامه افزود: حدود 20 روز مانده تا روز تحلیف حسن روحانی و تعیین 
سرنوشت دومین کابینه او. در گرماگرم گمانه زنی ها پیرامون حضور چهره های 
جدید در مناصب گوناگون دولتی و در ســطح هیئــت وزیران، برخی مدیران 
فعلی نیز به تکاپو افتاده و به میز و صندلی خود چنگ می زنند تا همچنان بر 
مسند قدرت باقی بمانند. از رؤسای خرد دولتی گرفته تا مدیران کالن، کسانی 
که در طول 4 سال گذشته نتوانسته اند از خود عملکرد مطلوبی بجای بگذارند 
و حتی مورد انتقاد کنشگران اصالح طلب و حامی دولت نیز قرار گرفته اند این 
روزها سخت در تالشند تا بلکه در کابینه دوازدهم هم مقری برای فرمانروایی 
داشته باشند! حال آنکه درست در مقابل این مردودین پرتالش، شاگرد اول های 
کابینــه قرار دارند که بنا به گفته منابــع آگاه به خبرنگار »آفتاب یزد«، رخت 
تردید برای کنشگری در دولت دوم روحانی به تن کرده اند و تاکنون پاسخی به 

دعوت روحانی برای خدمت مجدد در قوه مجریه نداده اند.
یادآور می شود روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد، یکی از نشریات زد و بندچی و 
حق العمل کار در میان مطبوعات زرد محسوب می شود. برخی افراطیون و محافل 
آلوده از این روزنامه برای تسویه حساب های اقتصادی و اداری استفاده می کنند.

فهرست شورای شهر قابل دفاع نیست
اما شورای اصالح طلبان نمی خواهد پاسخگو باشد

رئیس شــورای سیاســتگذاری حزب ندای ایرانیان می گوید شورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان درباره فهرست شگفت آور انتخاباتی که بسته پاسخگو 

نیست و می خواهد موضوع را مشمول مرور زمان کند.
روزنامه اعتماد به قلم ســجاد سالک نوشت: حدود دو ماه از معرفی لیست 

امید توسط شورای عالی سیاستگذاری می گذرد.
در این خصوص تاکنون ابهام ها و سؤاالت زیادی مطرح شده و تصور ابتدایی 
این بود که با شفاف سازی دست اندرکاران تدوین لیست، به مرور انتقادها فروکش 

می کند اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
هفته گذشته جلســه شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان برگزار شد. 
جالب اســت که حتی در صحن شورا هنوز حاشیه های تدوین لیست امید داغ 
بوده و حاال جمعی از نزدیکان هیئت رئیسه شورای عالی مأموریت پیدا کرده اند 
عملکرد این شورا را آسیب شناسی کنند. تشکیل همین جمع نشان می دهد با 
گذشت حدود دو ماه، هیئت رئیسه شورای عالی نتوانسته منتقدان را قانع کند 

و به سؤاالت جواب دهد.
در شرایطی که حتی اعضای شورای عالی هم ابهامات شان برطرف نشده و 
همچنان ابهامات ادامه دارد در جلسه اخیر شورا، یکی از اعضای حامی هیئت 
رئیسه، این پرسش را به حالت گالیه مطرح کرد که چرا برخی اعضای شورای 
عالی، انتقادات را رسانه ای و علنی کرده اند؟ عنوان کسی که دو ماه است تالش 
می کنم از طریق ساز و کار درونی، ابهامات را پیگیری کرده و پاسخ قانع کننده ای 

دریافت کنم این گالیه را منطقی نیافتم.
دو روزی که لیســت 21 نفره امید منتشر شد فضایی از بهت و حیرت در 
جمع اصالح طلبان پدیدار شد. تصور من و خیلی از دوستان در آن مقطع این 
بود که هیئت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری در قبال عملکرد خود پاسخگو 
بوده و پاسخ قانع کننده ای برای پرسش ها وجود دارد. در نتیجه خیلی از دوستان 
را به سکوت دعوت کرده و وعده می دادیم بعد از انتخابات باید سراغ رفع ابهامات 
رفت. اما امروز با گذشــت دو ماه از معرفی لیست امید وقتی از زبان یک عضو 
هیئت رئیســه شورای عالی می شنوم که می گوید: »ما پاسخ ها را دادیم اما اگر 
کسی نمی خواهد قانع شود مشکل ما نیست« به این نتیجه می رسم که تدوین 
کنندگان لیســت نهایی، نه تنها هیچ پاســخ قانع کننده ای ندارند بلکه عزم و 

اراده ای هم برای رفع ابهامات ندارند.
به عنوان یکی از افرادی که در جلســات شورای عالی سیاستگذاری شرکت 
می کنم در مدت اخیر تالش کردم ابهامات و پرسش های مطرح در میان فعاالن 
سیاســی را مطرح کرده و هیئت رئیسه محترم شورا را به پاسخگویی فرا بخوانم. 
اما با عرض پوزش این تالش ها نه تنها به نتیجه منجر نشد بلکه هر چه پیش تر 
رفتم ابهامات را جدی تر دیدم. به عنوان کســی که در ایام انتخابات، منتقدان را 
به سکوت دعوت کرده و پرسشگری را به فردای انتخابات موکول کردم در مدت 
اخیر از همه توانم برای رفع ابهامات بهره برده اما اذعان می کنم با کمال شرمندگی 
نتیجه ای به دست نیامد و برخی تالش می کنند تا موضوع مشمول مرور زمان شود.

ادعای درآمد 85 درصدی
درباره قرارداد توتال آمارسازی است

ادعای درآمد 85 درصدی ایران از قرارداد توتال، بیش از آن که واقعی باشد، 
عددسازی است.

وبسایت الف از قول یک کارشناس نفت نوشت: در ایام انعقاد قرارداد با توتال 
وزیــر نفت اعالم کرد: »برآورد ما از درآمد میــدان با نفت 50 دالری حدود 84 
میلیارد دالر خواهد شد، اما آنچه که به توتال و مجموعه این شرکت در طول 20 

سال داده خواهد شد حدود 12 میلیارد دالر )15 درصد( خواهد شد.«
پایگاه اطالع رسانی شرکت نفت و گاز پارس، هم با اعداد و ارقام و محاسبات 
جزیی تری در مورد مبنای محاسبات گفته است: »با فرض قیمت حدود 50 دالر 
برای هر بشــکه نفت خام، بدون احتســاب ارزش گاز سبک شیرین، ارزش سایر 
محصوالت قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر 2۳ میلیارد دالر می شود. 
ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب 10 سنت دالر بالغ بر 
۳1 میلیارد دالر می شــود و برآورد می شود که ارزش تولیدات این میدان پس از 

پایان قرارداد، بالغ بر ۳0 میلیارد دالر شود.«
اما مواردی که مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته اســت موارد زیر می باشــد؛ 
محصوالت تولیدی از تاسیسات احداثی در قرارداد توتال، محصوالتی از قبیل گاز 
شیرین، مایعات گازی و... نیست. تولید این محصوالتی نیاز به احداث پاالیشگاهی 
به ارزش حدود 6 میلیارد دالر برای فرآورش گاز خام اســتحصالی از تاسیســات 
قرارداد توتال )یا در پاالیشــگاه های موجود پارس جنوبی( دارد که هزینه احداث 
تاسیســات فوق، با فرمول قرارداد توتال و بهره برداری و نگهداری آن طی بیست 

سال به حدود 20 میلیارد دالر بالغ می شود.
پس اولین پنهان سازی، در نظر گرفتن قیمت محصوالت خروجی از پاالیشگاه 
به عنوان قیمت محصوالت تولیدی از تاسیسات شرکت توتال است. در حالی که 

محصوالت قرارداد توتال، گاز غنی ترش و مخلوط با مایعات گازی است.
حدود ۳0 میلیارد دالر از درآمد 84 میلیارد دالری  گفته شده، برای محصوالت 
تولیدی پس از پایان قرارداد و ترک توتال )بیســت سال پس از بهره برداری( در 
نظر گرفته شده است که اوال بنا به دالیل بند فوق لحاظ کردن قیمت محصوالت 

خروجی پاالیشگاه برای تاسیسات توتال درست نیست.
ثانیا با فرض تحقق همه احتماالت و فرضیات سناریوهای متعدد تولید ایران 
و قطر به نفع ایران، اگر چنین تولیدی از میدان قابل تحقق باشد، بهره برداری از 
تاسیسات پس از 25 سال، بدون تعمیرات اساسی و بازنگریهای جدی در تاسیسات 
امکان ندارد چون اصوال طول عمر مفید تاسیسات در طراحی ها 25 سال در نظر 

گرفته می شود )مثل فازهایی که قبال توتال طراحی و اجرا کرده است(.
پس اگر چه این عدد بسیار اغراق آمیز در نظر گرفته شده است باز هم بدون 
ســرمایه گذاریها و انجام هزینه های بعدی چنین درآمدی قابل تحقق نیست. لذا 
منطق اقتصادی کار، در نظر نگرفتن چنین درآمدی برای این قرارداد است شاید 
مخزن پارس جنوبی برای صد سال دیگر با ایجاد تاسیسات دیگری هنوز ظرفیت 
تولید گاز داشــته باشد این موضوع چه ربطی به تاسیسات توتال دارد که درآمد 

آن را باید برای این تاسیسات در نظر بگیریم؟
... فراتــر از همه این نــکات، ارزش گاز موجود در الیه های زیرزمینی مخزن 
پارس جنوبی به عنوان یک ثروت و سرمایه زیرزمینی است که در این قرارداد آورده 
کارفرما محسوب می شود لذا برای محاسبه سود طرف ایرانی، ارزش گاز استخراج 
نشده را باید از قیمت کل فروش محصوالت کسر نمود که اگر ارزش گاز موجود 
در مخزن تنها بیست درصد ارزش محصوالت نهایی باشد ارزش گاز درون مخزن 
حدود 10 میلیارد دالر خواهد بود. برای محاســبه سود طرف ایرانی هزینه های 

فصول چهارگانه فوق که مجموعا برابر 8۳ میلیارد دالر اســت باید از مبلغ 84 
میلیارد دالر اعالم شده توسط وزیرمحترم نفت کسر شود.

همانگونه که مالحظه می شــود ســود طرف ایرانی از این قرارداد تنها به 
مبلــغ یک میلیارد دالر در مقابــل دریافتی 12 میلیارد دالری توتال )کمتر از 
10 درصــد دریافتی توتال( می انجامد و در صورتی که پاداش ها و جریمه های 
قرارداد  نیز اعمال شــود ســود طرف ایرانی باز هم کمتر می شود چه بسا وارد 

وادی خسارت هم شود.
به نظر می رسد این بار هم بسان چهار سال گذشته جناب وزیر با عدم اشاره 
به برخی واقعیات قراردادی، یک ســناریوی عددسازی را برای تلطیف قرارداد 

توتال و توجیه افکار عمومی کلید زده است.
محافل صهیونیستی چرا اهمیت راهبردی

حمله موشکی ایران را درز گرفتند؟
یــک تحلیلگر صهیونیســت می گوید بــا وجود اقــدام هماهنگ محافل 
صهیونیســتی برای کوچک نمایی شلیک موشــک های ایران به مقر داعش در 

سوریه، این اقدام بسیار مهم است.
شمئول میر )تحلیلگر سابق نیروهای دفاعی اسرائیل، محقق مرکز مطالعات 
راهبردی یافی و نویسنده روزنامه هاآرتص( در پایگاه  اینترنتی لو بالگ نوشت: 
مســئله موشکی ایران، در مرحله آزمایش و نشــان دادن توانایی داخلی، وارد 
مرحله جدیدی شده است. این تحلیلگر دانشگاه تل آویو که به عنوان پژوهشگر 
مستقل مسائل هسته ای و راهبردی و نویسنده وبالگ »گفتمان استراتژیک« در 
روزنامه هاآرتص معرفی شده است، می نویسد: یک رویداد راهبردی فوق العاده در 
هفته های گذشته  در منطقه خاورمیانه به وقوع پیوست، و آن شلیک موشک های 

ایران به سمت اهدافی در سوریه بود.
نخستین حمله موشکی ایران به سمت کشوری هم مرز و همسایه با اسرائیل 

بود. چه اتفاقی رخ داد؟ اسرائیل شلیک این موشک ها را چگونه ارزیابی کرد؟
گزارش هایی در این مورد روز بعد در رسانه های اسرائیلی منتشر و به سرعت در 
سر اسر جهان پخش شد که در آنها ادعا می شد که به جای 6 فروند موشک، هفت 
فروند موشک شلیک شده و تنها 2 فروند از آنها به نزدیک هدف مورد نظر در سوریه 
اصابت کرده است،  میر می افزاید: شباهت این گزارش ها نشان از منبع مشترک آن 
دارد که از نشست مطبوعاتی ارتش )اسرائیل( برای خبرنگاران در خصوص شلیک 
این موشــک ها حکایت دارد. حتی تفسیر گزارش ها نشان از یکپارچگی داشت و 

به طرز محسوسی از کاهش اهمیت شلیک موشک ها توسط ایران خبر می داد.
»ایهود یاری« تحلیلگر کانال 2 اســرائیل از نخســتین کسانی بود که این 
موضوع را شکست بزرگ نامید. »آموس یادلین« مدیر موسسه مطالعات امنیت 
ملی )اســرائیل( نیز به سرعت به شلیک موشکی واکنش نشان داد و سعی در 
بی اهمیت جلوه دادن آن داشت و در توئیتی ضمن اشاره به حمله موشکی نیروی 
هوایی ایاالت متحده در همان روز به اهدافی در سوریه نوشت: حمله موشکی 

ایاالت متحده با اهمیت تر از حمله موشکی ایران بود.
»الکس فیشمن« تحلیلگر ارشد ارتش )اسرائیل(  نیز در مقاله ای در روزنامه 
»یدیعوت آحارونوت« تحت عنوان »فساد عملیاتی« نوشت صنعت نظامی ایران 

با شکست مواجه شده است.
نویسنده لوبالگ تأکید می کند: به نظر می رسد که بازیگران نظامی و مفسران 
اســرائیل تمایل داشتند تا به جای اهمیت این واقعه، از نقص فنی موشک های 
ایران و دقت آنها بنویســند. این در حالی اســت که امکان برطرف شدن نقص 
تاکتیکی و فنی موشک های ایرانی در شلیک های بعدی وجود دارد. پیام اصلی 
و مهم این شــلیک ها، خود موشک ها یعنی نخستین شلیک موشک های میان 
برد از ایران به کشوری هم مرز با اسرائیل بود. ایران هر چند نامحسوس اما به 

لحاظ راهبردی از خطوط زیادی عبور کرده است.
شمئول میر افزود: تصور می شود این تصمیم ایران در باالترین سطح سیاسی 

گرفته شده است.
تصمیم گیری راهبردی برای شلیک موشک ها در یک کشور، تصمیم ساده ای 
نیست، اما چیزی که گرفتن این تصمیم را آسان تر کرد، اقدام تالفی جویانه در 
برابر تجاوز آشــکار به ایران )حمله تروریستی تهران( بود. از دیدگاه ایران، که 
ممکن است از منظر روابط بین الملل نیز پشتیبانی شود، شلیک این موشک ها 

اقدام دفاعی و نه تهاجمی بود.
نویسنده در پایان تأکید می کند: معادله راهبردی جدید ایجاد شده که باید 
در چارچوب  پیچیده راهبردی مورد توجه قرار گیرد، این است که مسئله موشکی 
ایران از مرحله آزمایش و نشــان دادن توانایی داخلی به یک مرحله جدید در 

خارج از مرزهای ایران وارد شده است.

گفت: سخنگوی دولت گفته است قرارداد توتال یک قرارداد بی نظیر 
پس از برجام بوده و مورد تمجید است.

گفتم: یعنی دستاورد این قرارداد هم مثل برجام »تقریبًا 
هیچ« خواهد بود؟!

گفت: خود آقای ظریف که با صراحت می گوید آمریکا به تعهداتش 
عمل نکرده و هم روح و هم جسم برجام را نادیده گرفته است. یعنی 
منظور آقای نوبخت این است که توتال هم به تعهداتش عمل نخواهد 

کرد.
گفتم: اساس برجام لغو تحریم ها بود که نه فقط لغو نشده 
بلکه دهها تحریم دیگر هم اضافه شده و همین دیروز آمریکا 
18 تحریم دیگر هم علیه ایران تصویب کرد. یعنی آقای نوبخت 
معتقد است که توتال هم نه فقط سرمایه ای به ایران نمی آورد، 

بلکه سرمایه های ایران را هم هپل و هپو می کند؟!
گفت: با این حساب معلوم نیست که باالخره منظور آقای سخنگو 

از اینکه توتال را مثل برجام می داند چیست؟
گفتم: چرا معلوم نیست؟! از یارو پرسیدند چه کاره ای؟ گفت؛ 
بعدازظهرها بیکارم! گفتند؛ خب صبح ها چه می کنی؟! گفت؛ 

صبح ها دنبال کار می گردم!

در ادامه اقدامــات خصمانه و 
زنجیره ای کشورهای مرتجع منطقه، 
این بار نوبت به کویت رسید تا برای 
خوش آمد صهیونیست ها و در جهت 
15دیپلمات  آنها  منطقه ای  اهداف 

ایرانی را اخراج کند.
دولت کویــت در اقدامی خصمانه 
ســطح روابط خود با تهران را کاهش 
داده ، 15 دیپلمــات ایرانــی را اخراج 
و دفتر رایزنی فرهنگی کشــورمان در 
کویت را بســت. وزارت خارجه کویت 
پس از فراخواندن سفیر ایران، تصمیم 
این کشــور بــرای کاســتن از تعداد 
دیپلمات های ایرانی در این کشور را به 

وی ابالغ کرد.
حکایــت  کــه  اســت  چنــدی 
سرسپردگی برخی ســران کشورهای 
مرتجع منطقه به صهیونیست ها از پرده 
برون افتاده و گاه حتی آنها به صراحت 
به این موضــوع اشــاره کرده اند. این 
موضوع اگرچه چیز جدیدی نیســت و 
بیشتر خاندان های حاکم در این کشورها 
با نقشه های شوم استعمارگران به قدرت 
گماشته شــده اند تا به اربابان خویش 
خدمت کنند اما واهمه آنها از روند رو 
به افزایش قدرت کشورمان باعث شده 

تا آنها بی پرده به اهداف شوم خود که 
مقابله با ایران است اشاره کنند.

در همین راستا وزارت خارجه کویت 
روز پنجشنبه در بیانیه ای اعالم کرد که 
موضوع کاهش تعداد دیپلمات های ایرانی 
و بسته شــدن دفاتر وابسته سفارتخانه 
ایران در کویت و همچنین توقف فعالیت 
کمیته های مشــترک، رســما به سفیر 

ایرانی ابالغ شد.
شبکه خبری »اسکای نیوز« عربی 
روز پنجشــنبه اعالم کرد که کویت از 
ایران خواســته که تعداد دیپلمات های 

خود در این کشور را کاهش دهد.
بر اســاس خبر اسکای نیوز، کویت 
عالوه بر بســتن دفتر رایزنی فرهنگی، 
ایران«  وابسته نظامی  همچنین »دفتر 
را بسته و »تعداد دیپلمات های ایرانی را 

کاهش داده است«.
دولت کویت ایــن اقدام را به بهانه 
پرونــده »گروهک العبدلی« انجام داده 
اســت؛ پرونده ای که کویت در آن ایران 
را به ارتباط با عناصر این گروهک متهم 

می کند.
الصباح«  المبارک  عبداهلل  »محمد 
وزیر مشــاور در امور نخســت وزیری و 
وزیر اطالع رسانی کویت نیز اعالم کرده 

که تدابیر دیپلماتیک علیه دیپلمات های 
ایرانی در کویت انجام داده ایم.

بر اســاس این گــزارش، کویت از 
ایران درخواســت کرده تعداد  سفارت 
کارمندانــش را از 19 نفــر بــه 4 نفر 

کاهش دهد.
اعتراض شدید ایران 

به کویت 
بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان نیز عصر پنجشنبه از 
احضار کاردار کویت در تهران به وزارت 

خارجه خبر داد.
وی گفت: به دنبال ایراد اتهام های 
بی اساس از سوی مقام مسئول در وزارت 
خارجه کویت به جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص پرونده موسوم به العبدلی، 
»فالح الحجرف« کاردار کویت در تهران 
به وزارت امــور خارجه احضار و مراتب 
اعتراض شدید کشورمان در این خصوص 

به وی ابالغ شد.
بهرام قاسمی با اعالم این خبر افزود: 
در این احضار که عصر پنجشنبه انجام 
شد مقام وزارت امور خارجه کشورمان 
ضمن مردود دانســتن اتهام های واهی 
مقام هــای کویتی به کشــورمان گفت 
»جای تاسف است که مسئوالن کویت در 

این شرایط حساس منطقه به جای تالش 
در جهت کاهش تنش های بی حاصل و 
خویشتنداری در قبال فشارها و تحریکات 
طرف هــای ماجراجــوی منطقه ای به 
این تحریک ها پاســخ داده و جمهوری 
اســالمی ایران را هدف اتهامات واهی 

قرار می دهند.«
قاسمی خاطرنشان کرد: این مقام بار 
دیگر خطاب به کاردار کویت تاکید کرد 
که »جمهوری اسالمی ایران هیچگونه 
ارتباطی با این پرونده نداشــته است و 
این امر در آغاز رسیدگی به این پرونده 

به مقام های کویتی نیز ابالغ شد.« 
در این دیدار همچنین با یادآوری 
این نکته که جمهوری اســالمی ایران 
همــواره رفتــاری مســئوالنه در قبال 
کشــورهای منطقه و از جمله کویت در 
شرایط ســخت این کشور داشته است 
»حق اقدام متقابل را برای کشورمان در 
قبال کاهش کادر دیپلماتیک دو کشور 

محفوظ دانست.«
کاردار کویــت نیز با اظهار تاســف 
از تحوالت اخیر بــه وجود آمده افزود: 
مطالب و موضوعات مطرح شــده را در 
اولیــن فرصت به مقام های خود منتقل 

خواهد کرد.

سرویس سیاسی- 
کشــورمان  رئیس جمهــور 
ناقض  را  آمریکا  جدید  تحریم های 
متن و روح برجام خوانده و وعده داد 
در مقابل کارشکنی و بدعهدی های 

این کشور خواهد ایستاد.
هفتــه گذشــته آمریــکا در حالی 
پایبندی ایران به برجام را تایید کرد که 
همزمان 18 شرکت و فرد را در رابطه با 
برنامه موشــکی ایران در لیست تحریم 
قرار داد. بســته ای تحریمی که از آن به 
عنوان سیاهچاله تحریم ها یاد می شود، 
در سنا مصوب شــده و در انتظار تایید 
مجلس نمایندگان و دولت است و دولت 
ترامپ نیز وعده داده اســت تحریم های 
جدید و فشــارهای بیشــتری را علیه 
جمهوری اســالمی اعمال خواهد کرد. 
مجموعــه این اقدامات و اتخاذ مواضعی 
مکرر و آشکار مانند لزوم »تغییر رژیم« 
جمهوری اســالمی، حاکی از آن است 
که آمریکایی ها همانطور که از قبل هم 
پیش بینی می شد، هیچ احترامی نسبت 
به تعهدات خود قائل نیستند و در جاده ای 
یک طرفه، بی محابا می تازند. این موضوع 
باعث شد حتی رئیس جمهور و وزیر امور 
خارجه کشورمان نیز که از حامیان اصلی 
توافق هسته ای بشمار می آیند، اقدامات 
اخیر آمریکا را ناقض برجام دانسته و حتی 
برای نخستین بار از باز بودن راه خروج از 

برجام نیز بگویند.
حجت االســالم حســن روحانــی 
رئیس جمهور روز چهارشنبه )28تیر( در 
جلسه هیئت دولت، درباره رفتار ناصحیح 
آمریــکا در قبال تعهدات بین المللی اش 
با بیــان اینکه آمریکایی هــا در دوران 
جدید، بســیاری از تعهداتشان را زیر پا 
می گذارند، افزود: امروز یکی از توطئه های 
آمریکایی ها این است به گونه ای برخورد 
کنند که ایران بگوید دســت از تعهدات 
خود برداشــته و به امضای خود متعهد 
نیست، این توطئه اخیری است که آمریکا 
طراحی کرده و به اعتقاد من هرگز موفق 

نخواهد بود.
رئیس جمهور تأکید کرد: جمهوری 
اســالمی ایران همــواره بــه تعهدات 
بین المللی خــود پایــدار خواهد ماند، 
هرچند که آمریکایی ها با دســت پس 
می زنند و با پا به پیش می کشــند و از 
سویی با گزارش رسمی به کنگره اعالم 
می کنند که ایران بــه تعهداتش کاماًل 
متعهد بوده و بنابراین ناچارند به برجام 
احترام بگذارند و نمی توانند برجام را نقض 
کنند و از سویی دیگر به بهانه های مختلف 

به دنبــال اعمال یک ســری تحریم های 
جدید هســتند که با هیچ منطق و روح 
و متــن برجام هم ســازگار نبوده و در 

تعارض است.
کرد: خوشحالیم  وی خاطرنشــان 
که تا امروز شرکای ما در 1+5 با قدرت 
برای حراست از برجام ایستادگی کردند 
و آمریکایی ها هم مثل همیشه، دوپهلو و 
دوچهره وارد عمل شدند، اما مطمئناً اگر 
آمریکایی ها بخواهند تحریم هایی را تحت 
هر عنــوان و بهانه علیه ما اعمال کنند، 
ملت بزرگ ایران پاســخ مناسب به آنها 
داده و نسبت به مصوبات کنگره، مجلس 
شــورای اســالمی نیز متقاباًل مصوباتی 

خواهد داشت.
رئیس جمهــور اظهــار داشــت: از 
تخلفات آمریکا نمی گذریــم و در برابر 
آنها می ایستیم اما در عین حال حواسمان 
جمع است که باید چگونه از این فضای 

به وجودآمده بهره برداری کنیم.
رئیس جمهور گفت: ملت ایران کار 
بسیار بزرگ و عظیمی انجام داد و امروز 
فضای خوبی برای ما ایجاد شــده است 
کــه باید ملت و مســئولین از این فضا 
به خوبی استفاده کنند و نباید تحت تأثیر 

توطئه های آمریکا قرار بگیریم.
وی همچنیــن گفت: آنهــا تعهد 
پاریس، تعهد با کوبا و بسیاری از تعهداتی 
را که در قراردادهایشــان بــا آمریکای 
شمالی و نیز بخشــی از تعهداتی را که 
نســبت به آسیای شــرقی دارند زیر پا 
گذاشته اند و این نشان می دهد که آمریکا 
نمی تواند مروج حقوق بشر، قانونگرایی و 

ثبات و امنیت در جهان باشد.
رئیس جمهور تأکید کرد: کسی که 
خــودش دارای ثبات نبــوده، به قوانین 
و مقررات احترام نگــزارده و به امضای 
خودش پایبند نیست، نمی تواند دیگران 
را دعوت به ثبات، امنیت و آرامش کند.

روحانی حضور آمریکایی ها در منطقه 
را موجب تشدید اختالفات و درگیری ها 
دانســت و گفت: آنها نتوانستند در برابر 
تروریســت ها اقدام خاصی انجام داده و 
ثبات را به منطقه بیاورند، بلکه این ملت 
عراق و سوریه بود و کشورهای همجوار 
و رزمندگان فداکار بودند که با همه وجود 
این مردم مظلوم را یاری و کمک کردند 
و منطقه را از تروریسم نجات داده و در 

آینده به طور کامل نجات خواهند داد.
انتقاد شدید ظریف از رفتار 

آمریکا در قبال برجام
از ســوی دیگر محمدجواد ظریف 
که در آمریکا به سر می برد در اظهاراتی 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

روحانی هم نقض برجام را تایید كرد
بی ســابقه حتی از خروج ایران از برجام 
سخن گفته است. لحن و ادبیات مقامات 
دولتــی در هفته های اخیر درباره برجام 
ونقض آن بســیار شبیه به منتقدان آن 

شده است.
وزیر امور خارجه ایران در سخنانش 
در آمریکا عنوان داشــته کــه در آغاز 
گمان می کرده که برجام زمینه تعامل و 
گفتگوی بیشتر با آمریکایی ها را خواهد 
گشــود اما اینک صرفا به اجرای برجام 
راضی شده و در عین حال عنوان کرده که 
به گزینه خروج از برجام نیز فکر می کند.

وزیر خارجه در مصاحبه با نشریه 
آمریکایی نشــنال اینترست نیز گفت: 
»اگر مســئله نقض یــا آنچه در متن 
توافــق هســته ای عدم اجــرای قابل 
توجه تعریف شــده است، باشد، ایران 
گزینه های دیگری را شــامل خروج از 
توافق هســته ای پیش رو دارد.« وی 
همچنین در شــورای روابط خارجی 
با انتقاد تنــدی به لفاظی های ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، ماتیس، وزیر دفاع 

و تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا واکنش 
نشان داده و به آنها توصیه کرده که با 
چنین اظهاراتی خود را مسخره نکنند! 
ظریف نســبت به حمایت های آمریکا 
از عربســتان که با هدایت این کشور 
داعش به مجلس ایران حمله کرد، انتقاد 
کــرده و به طور کلی لحن وزیرخارجه 
ایران پس از 4 ســال اینک تا حدودی 

واقع بینانه تر شده است.
وی همچنین در گفت وگو با شبکه 
الجزیره اعالم کرد که اگر دولت آمریکا 
به توافق هسته ای با ایران پایبند نباشد، 

تهران هم چندین سناریو دارد.
 ظریف تاکید کرد که تحریم ها علیه 
ایران فایده ای ندارد و واشنگتن باید در 
مواضع خود در قبال توافق هســته ای با 

ایران تجدید نظر کند.
وی گفــت که اظهارنظــر مقامات 
تحریم هــای جدید  درباره  آمریکایــی 
»مردود« اســت و توافق هســته ای را 

تهدید می کند.
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